METALOGRAFIA-LABORATEGIKO TEKNIKARIA:
ZESTOA
Egin beharreko lanak:
Laginak prestatzea saiakuntza metalografikoetarako.
Probetak hautsi eta prestatzea.
Hondarren analisia eta azken ikuskapena.
Kontrol kimikoak.
Akatsen kontrolak.
Dimentsioak eta ezaugarri mekanikoak egiaztatzea: Gogortasunak eta erresistentzia.
Formakuntza: Goi-mailako formakuntza-zikloa laborategian edo antzekoan.
Esperientzia: Gutxienez 2 urtekoa antzeko eginkizunetan.
Baloratu beharreko esperientzia: Galdategietan edo antzeko enpresetan.
Kontratuaren iraupena: 6 hilabete.
Inkorporazioa: Berehalakoa.

FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUKO TEKNIKARIA:
AZPEITIA
Formakuntza: Fabrikazio mekanikoko diseinuko goi-mailako formakuntza-zikloa.
Ezagutzak: Planoen interpretazioan eta diseinuan.

Profila: Bezeroekin/hornitzaileekin harremanetan jartzeko gaitasuna duen pertsona, beharrezkoa
izanez gero.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa.

KALITATE ZUZENDARIA:
MENDARO
Egin beharreko lanak: 3 pertsonako talde baten arduraduna izatea kalitate metrologikoko
kontrolean.
Formakuntza: Metrologiako goi-mailako formakuntza-zikloa.
Esperientzia: Gutxienez 3 urtekoa.
Hizkuntzak: Ingeleseko, idatzizko eta ahozko erdi maila izatea ezinbestekoa da.
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.
Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua.
Soldata: 24.000€-tik gorakoa.
Automobil propioa izatea: Bai.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.

MANTENTZE-TEKNIKARIA:
ANTZUOLA
Egin beharreko lanak:
Mantentze prebentiboko eta zuzentzaileko zereginak, ezarritako planaren arabera eta arloko
arduradunak gainbegiratuta.
Instalazioak eta makinak martxan jartzen laguntzea.
Martxan dauden instalazioetako matxuren edo gorabeheren aurrean jardutea, epe-,
iraunkortasun- eta kalitate-irizpideen arabera.
Formakuntza: Mekatronikako edo antzeko goi-mailako formakuntza-zikloa.
Esperientzia: Gutxienez 2 urtekoa mekanizazio makinetako mantentze-lanpostuetan.

Kontratuaren iraupena: 6 hilabete.
Lan-ordutegia: Astelehenetik ostiralera, goizeko, arratsaldeko eta gaueko txandetan (txandaka).
Soldata: 27.000€ - 29.000€ gordin urtean, esperientziaren eta balioaren arabera.

SOLDADURA-TRESNAK MANTENTZEKO TEKNIKARIA:
ERMUA
Egin beharreko lanak: Robotizatutako soldadura-zelulen eta horiei dagozkien tresnen mantentze
prebentiboa eta zuzentzailea hirugarrenen etxean.
Ezagutzak: Tornu eta fresatzeko makina konbentzionalekoak, planoaren interpretaziokoak,
pneumatikakoak eta elektrizitatekoak.
Esperientzia: 2 urtekoa.
Profila: Presentzia ona eta talde-lanerako jarrera izatea.
Lanaldia: Asteburuetan, 12 orduko lanaldiak, bai larunbatean, bai igandean.
Kontratu mota: Obra edo zerbitzuko kontratua.
Kontratuaren iraupena: Hemendik urte amaierara arte gutxienez.
Soldata: 18.000€ - 24.000€.
Automobil propioa izatea: Bai.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.

PRODUKZIOA ANTOLATZEKO TEKNIKARIA:
IURRETA
Egin beharreko lanak: Makinen ekoizpena antolatzea eta behar denetan mantentze-lanak.
Formakuntza: Mekatronikako, fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioko edo
fabrikazio mekanikoko diseinuko goi-mailako formakuntza-zikloa.
Ezagutzak: Planoen interpretazioan eta oinarrizko office-an.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa.
Hizkuntzak:

Euskara.
Oinarrizko ingelesa.
Profila: Pertsona gazte erabakitzailea, ikasteko gogoz eta jarrerarekin.
Kontratu mota: Pertsonarekin hitzartu beharrekoa.
Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua.
Lan-ordutegia: 08:00 - 13:00 / 14:30 - 17:30.
Soldata: Pertsonarekin hitzartu beharrekoa.
Automobil propioa izatea: Bai.
Gidabaimena izatea: Bai.

PRODUKZIOKO LANGILEA:
AZKOITIA
Egin beharreko lanak: Produkziokoak zuzenketetan, artezteko makinetan eta tratamendu
labeetan.
Formakuntza: Mekanizazioko erdi-mailako edo goi-mailako formakuntza-zikloa.
Esperientzia: Sektorean izandako esperientzia baloratuko da.
Kontratu mota: Produkzioaren gorabeherengatiko behin-behineko kontratua.
Kontratuaren iraupena: Hasierako 6 hilabeteko kontratua, beste 6 hilabetera luza daitekeena.
Lanaldia: 3 txandetan, goizez (06:00 - 14:00), arratsaldez (14:00 - 22:00) edo gauez (22:00 - 06:00).
Soldata: 18.000€- 24.000€.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.
Inkorporazioa: Berehalakoa.

HODIEN ATALEKO PRODUKZIOKO LANGILEA:
OÑATI
Egin beharreko lanak: Produkzio-langile baten funtzioak.
Formakuntza: Mekatronika industrialeko goi-mailako formakuntza-zikloa.

Esperientzia: Ez da beharrezkoa.
Kontratu mota: Obra eta zerbitzuko kontratua.
Lanaldia: Txandakako lanaldia.
Soldata: 24.000€-tik gorakoa.
Automobil propioa izatea: Bai.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.

BARRUKO AUTOMATIZAZIOKO MERKATARITZA-TEKNIKARIA:
ARRASATE
Egin beharreko lanak: Funtzio komertzialak automatizazio industrialeko produktuetan:
Automatak, askotariko abiadura-adarrak, koadro elektrikoetako materiala.
Formakuntza: Automatizazio eta robotika industrialeko edo elektrizitate eta elektronikako goimailako formakuntza-zikloa.
Ezagutzak: Automatizazioan, elektrizitatean, elektronikan, pneumatikan, robot kolaboratiboak,
tresnak, AGV-ak, etab.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa, baina gomendagarria da gutxienez 2 urteko esperientzia izatea
merkataritza-lanetan.
Profila: Gaitasun komertziala, jarrera eta enpresan lan egiteko eta hazteko gogoa duen pertsona.
Automobil propioa izatea: Bai.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai.
Lanpostu libreak: 2.

SAT TEKNIKARIA:
ANDOAIN
Aire konprimatua, hozteko lehorgailuak, lurruntze-klimatizagailuak eta hotz industriala ulertzeko
makineriarako SAT teknikari bat behar da.
Egin beharreko lanak:

Mantentze prebentiboa (automobilgintzaren antzekoa):
Olioak aldatzea.
Iragazkiak aldatzea.
Makina garbitzea.
Koipeztatzea.
Osagaiak berrikustea.
Mantentze zuzentzailea:
Matxura elektrikoak ebaztea; diagrama elektrikoak interpretatu behar dira diagnostikoa egiteko.
Aparamenta elektrikoa ordeztea (erreleak, fusibleak, kontaktoreak).
Hodi pneumatikoak ihesaren eta errakorajearen bidez ordeztea.
Tenkagailuak aldatzea.
Balbulak ordeztea.
Osagai mekanikoak, motor elektrikoak, haizagailuak eta abar ordeztea.
Formakuntza: Mekatronikako goi-mailako zikloa.
Automobil propioa izatea: Ez da beharrezkoa, enpresak jartzen du.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai, Andoaingo basera, normalean Gipuzkoan zehar eta puntualki
Bizkaian zehar.

CNC TORNUETAKO PRESTATZAILEA-PROGRAMATZAILEA:
IURRETA
Formakuntza: Mekanizazioko erdi maila edo fabrikazio mekanikoko goi maila.
Esperientzia: Bai, mekanizazio-zentroak edo CNC tornuak programatzen.
Lanaldia: Lanaldi trinkoa.
Lan-ordutegia: Goizez eta arratsaldez, txandaka. Astelehenetik ostegunera 06:00 - 14:00 edo
14:00 - 22:00, eta ostiraletan 06:00 – 13:00 edo 13:00 - 20:00.
Soldata: Balioaren eta esperientziaren arabera hitzartu beharrekoa.

SISTEMEN MANTENTZE-LANETAKO TEKNIKARIA:
EUSKAL HERRIA
Egin beharreko lanak:
Sukurtsalei eta bezeroei arazoak konpontzeko, mantentzeko, konpontzeko, berreraikitzeko,
instalatzeko eta bezeroen instalazioetan makinak martxan jartzeko laguntza egokia bermatzea.
Bezeroei formakuntza ematea gure sistemen mantentzearekin eta eragiketarekin lotutako
funtsezko puntuetan.
Bezeroei telefono bidezko zerbitzu teknikoa ematea etxean telelanean ari direnean.
Formakuntza: Ahal dela elektrikoa/elektroteknikoa. Sistemekin lan egiteko beharrezkoak diren
gaitasunak eskuratzeko hasierako formakuntza bermatzen da.
Ezagutzak:
Eskema elektrikoak, hidraulikoak eta pneumatikoak irakurtzeko/interpretatzeko gaitasuna.
Muntaia mekanikoko trebetasunak.
Esperientzia: Antzeko lanpostu batean, ahal dela ekipo eta makineria industriala fabrikatzen edo
mantentzen duten enpresetan. Esperientzia seinale-probak, neurketak eta zirkuitu elektrikoak
egiten.
Profila: Problemak ebaztea, bezeroarenganako orientazioa eta ekimen-zentzua.
Hizkuntzak: Gaztelania arina eta ingelesa maila ertaina.
Automobil propioa izatea: Ez da beharrezkoa, enpresako automobila ere badute beren
erabilerarako.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai, denboraren %80 baino gehiago, batez ere lurralde nazionalean.
Gainerako denbora telelanekoa izango da etxean, eta telefono-zerbitzu teknikoko eta backofficeko funtzioak izango ditu.
Lantokia: Desplazamendua eta ohiko lana lurralde nazional osoko eta Portugaleko bezeroen
instalazioetan, telelanaren oinarri puntualarekin etxean (Euskal Herrian).

-Gure lan eskaintzaren bat interesatuz gero, bidali zure CV-a lanpoltsa@armeriaeskola.eus
helbidera eta enpresari bidaliko diogu.
Edozein zalantza baduzu gurekin jar zaitezke harremanetan.
Informazio gehiagorako: Eider Vicente.
943 20 32 44
lanpoltsa@armeriaeskola.eus

